Перелік медіа законів з коротким описом і лінками:
1.

Закон України «Про телебачення і радіомовлення»

Закон регулює відносини, що виникають у сфері телебачення та радіомовлення на території України, визначає
правові, економічні, соціальні, організаційні умови їх функціонування, спрямовані на реалізацію свободи
слова, прав громадян на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, на відкрите і вільне
обговорення суспільних питань. Фіксує структуру національного телебачення та радіомовлення, схему
заснування, фінансування та матеріально-технічну базу існування телерадіоорганізацій. Описує ліцензування
мовлення та державну реєстрацію суб'єктів інформаційної діяльності в галузі телебачення і радіомовлення.
Формує права та обов’язки телерадіоорганізацій, їх працівників; права та обов’язки телеглядачів та
радіослухачів. Закріплює відповідальність за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3759-12
2.

Закон України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»

Закон регулює принципи діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, як
органу метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення.
Закріплює склад Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, порядок її формування
(члени, представники, апарат), повноваження Національної ради України з питань телебачення та
радіомовлення (регуляторні, організаційні), порядок організації діяльності та фінансування Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=538%2F97-%E2%F0
3.

Закон України «Про телекомунікації»

Закон встановлює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій. Визначає повноваження держави щодо
управління та регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов'язки та засади відповідальності
фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними
послугами.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1280-15
4.

Закон України «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України»

Закон визначає статус та регулює порядок створення системи Суспільного телебачення та радіомовлення
України. Фіксує порядок діяльності Громадської ради, як колегіального позавідомчого органу, що координує
розвиток і забезпечує реалізацію програмної концепції Суспільного телебачення і радіомовлення України.
Закріплює джерела фінансування Суспільного телебачення і радіомовлення України.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=485%2F97-%E2%F0
5.

Закон України «Про інформацію»

Закон закріплює право громадян України на інформацію, закладає правові основи інформаційної діяльності.
Визначає галузі, види, джерела інформації та режим доступу до неї. Встановлює охорону інформації та
відповідальність за порушення законодавства про інформацію.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12
6.

Закон України «Про авторське право і суміжні права»

Закон охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із
створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва, і права виконавців, виробників фонограм і
відеограм та організацій мовлення. Описує способи управління майновими правами суб'єктів авторського
права і суміжних прав.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3792-12
7.

Закон України «Про вибори Президента України»

Закон регулює основні засади виборів Президента України, процес їхньої підготовки та їх проведення.
Закріплює способи та умови передвиборчої агітації.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=474-14

8.

Закон України «Про вибори народних депутатів України»

Закон регулює основні засади виборів народних депутатів України, процес їхньої підготовки та їх проведення.
Закріплює способи та умови передвиборчої агітації.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1665-15
9.

Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
сільських, селищних, міських голів»

Закон регулює основні засади виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
сільських, селищних, міських голів, процес їхньої підготовки та їх проведення. Закріплює способи та умови
передвиборчої агітації.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1667-15
10.

Закон України «Про рекламу»

Закон визначає засади рекламної діяльності в Україні, регулює відносини, що виникають у процесі
виробництва, розповсюдження та споживання реклами. Фіксує загальні вимоги до реклами. Закріплює методи
контролю за дотриманням та відповідальність за порушення законодавства про рекламу.

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=270%2F96-%E2%F0
11. Закон України «Про кінематографію»
Закон регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження, демонстрування та
зберігання фільмів, як об'єктів авторського права.
Визначає
мову
та
способи
державної
підтримки
і
фінансування
галузі
кінематографії.

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=9%2F98-%E2%F0
12.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державне посвідченні на
право розповсюдження і демонстрування фільмів»

Закон регулює порядок розповсюдження і демонстрування на території України всіх видів вітчизняних та
іноземних фільмів.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1315-98-%EF
13.

Закон України «Про захист суспільної моралі»

Закон встановлює правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції що негативно впливає на
суспільну мораль. Визначає основні напрями державного регулювання обігу інформаційної продукції, що
негативно впливає на суспільну мораль.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1296-15
14.

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Закон визначає правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1160-15
15. Закон України «Про радіочастотний ресурс України»
Закон встановлює правову основу користування радіочастотним ресурсом України, визначає повноваження
держави щодо умов користування радіочастотним ресурсом України, права, обов'язки і відповідальність
органів державної влади, що здійснюють управління і регулювання в цій сфері, та фізичних і юридичних осіб,
які користуються та/або мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України.
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1770-14

16. Закон України Про ратифікацію Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво
Сторони цієї Конвенції зобов'язуються сприяти розвитку європейського спільного кінематографічного
виробництва. Конвенція регулює відносини між Сторонами в галузі продуктів кінематографії
багатостороннього виробництва, створюваних на території Сторін. Фіксує правила, що застосовуються до
продуктів спільного виробництва та умови отримання статусу продукту спільного виробництва. Визначає
технічнк та творчу участь

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=114017&myid=4/UMfPEGznhhDDf.ZiAh6swFHI4fcs80msh8Ie6 (Закон)
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_136 (Конвенція)

